
Regulamin
Funduszu Młodych Naukowców

na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

I. Postanowienia ogólne

Regulamin  określający  zasady  wykorzystania  Funduszu  Młodych  Naukowców  na  Wydziale
Chemicznym Politechniki Łódzkiej opracowano na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 19 ust. 2
ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2010  r.  o  zasadach  finansowania  nauki  (Dz.  U.  Nr  96,  poz.  615),
rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  5  listopada  2010  r.  w  sprawie
kryteriów  i  trybu  przyznawania  oraz  rozliczania  środków finansowych  na  naukę  na  finansowanie
działalności statutowej (Dz. U. Nr 218 poz. 1438) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego  z  dnia  8  czerwca  2011  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  kryteriów  i  trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
(Dz. U. Nr 130 poz. 753).

§1
1. Środki Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej pochodzą

z  dotacji  na  finansowanie  działalności  polegającej  na  prowadzeniu  badań  naukowych  lub  prac
rozwojowych  oraz  zadań  z  nimi  związanych,  służących  rozwojowi  młodych  naukowców  oraz
uczestników studiów doktoranckich,  przyznanej  w ramach środków finansowych na działalność
statutową Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Łódzkiej w danym roku kalendarzowym.

2. Fundusz Młodych Naukowców przeznacza się dla młodych pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Chemicznego PŁ na:
a) stypendia naukowe,
b) granty wewnętrzne,
c) dofinansowania udziału w konferencjach naukowych.

3. Dysponentem Funduszu jest Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.

4. Dziekan ogłasza konkurs wniosków kandydatów ubiegających się o:
a)  stypendia naukowe,
b)  granty wewnętrzne,
c)  dofinansowania udziału w konferencjach naukowych,

jeśli  została  przyznana  dotacja  na  finansowanie  działalności  polegającej  na  prowadzeniu  badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w danym roku kalendarzowym.

5. Ogłoszenie o konkursie umieszczane jest na stronie domowej Wydziału Chemicznego PŁ.

§2
1.  Beneficjentów  wyłania  w  drodze  konkursu  Wydziałowa  Komisja  ds.  Rozwoju  Młodych

Naukowców (zwana dalej Komisją).

2. W skład Komisji wchodzą: Dziekan, Prodziekan ds. Nauki, Kierownicy Studiów Doktoranckich,
przedstawiciele  jednostek  organizacyjnych  Wydziału  Chemicznego,  przedstawiciel  samorządu
doktorantów przy Wydziale Chemicznym. Przewodniczącym Komisji z urzędu jest Dziekan.
Przedstawiciela samorządu powołują odpowiednie samorządy w drodze uchwały.

3. Kadencja Komisji równa jest kadencji wybieralnych organów PŁ.



4. Komisja sporządza listy rankingowe w każdej z grup kandydatów ubiegających się o:
a) stypendia naukowe,
b) granty wewnętrzne,
c) dofinansowania udziału w konferencjach naukowych.

Decyzję o przyznaniu finansowania podejmuje Dziekan na podstawie wniosku Komisji.

5.  Przy  rozpatrywaniu  wniosków  Komisja  uwzględnia  w  pierwszej  kolejności  wartość  naukową
projektu badawczego oraz stopień zaawansowania badań i dorobek naukowy kandydata.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wniosek może być wycofany na każdym etapie postępowania na pisemną prośbę osoby, która go
złożyła.

§3
1. Dziekan po zasięgnięciu opinii Komisji może podjąć decyzję o cofnięciu stypendium i/lub grantu

wewnętrznego.

2. Decyzja  o  cofnięciu  stypendium  i/lub  grantu  oznacza  wstrzymanie  wypłat  pozostałej  części
środków finansowych i może być podjęta w stosunku do beneficjenta, który: 
a) naruszy prawa własności intelektualnej PŁ,
b) nie  dopełni  obowiązków  ciążących  na  nim  z  tytułu  wykonywania  stosunku  pracy  albo

wynikających z regulaminu studiów doktoranckich,
c) narazi na szwank dobre imię PŁ,
d) podejmie działania konkurencyjne dla PŁ.

3. Od decyzji Dziekana, o której mowa w § 3 przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, drogą służbową. 

II. Stypendia naukowe 

§4
1. Celem przyznania stypendium jest pomoc w realizacji projektu badawczego stanowiącego postawę

nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

2. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od przyznanych środków, o których mowa w §1
i nie może być większa niż 30. Miesięczna kwota stypendium nie może być niższa niż 500 zł. i nie
wyższa niż 2 500 zł., przy czym łączna suma stypendiów nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

3. Dziekan,  po  zasięgnięciu  opinii  Komisji,  ustala  corocznie  wysokość  stypendium  (w  granicach
określonych w §4 pkt. 2).

4. O stypendia  naukowe z  Funduszu Młodych  Naukowców mogą  ubiegać  się  młodzi  pracownicy
Wydziału Chemicznego, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy oraz
uczestnicy Studiów Doktoranckich, którzy w roku składania wniosku ukończyli nie więcej niż 28
lat (osoby przed doktoratem) i nie więcej niż 35 lat (osoby ze stopniem doktora).

5. Minimalny dorobek publikacyjny kandydata ubiegającego się o stypendium powinien odpowiadać
30  punktom  przed  doktoratem  i  50  punktom  po  doktoracie,  liczonym  według  aktualnego,
ujednoliconego wykazu czasopism naukowych MNiSW.

6. Kandydaci ubiegający się o stypendium składają:
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a) podanie wraz z formularzem zgłoszeniowym, według wzoru zawartego w załącznikach nr 1 i 2
do  Regulaminu,  podpisane  przez  wnioskodawcę  oraz  kierownika  jednostki  organizacyjnej
Wydziału,

b) opinię swojego opiekuna naukowego w przypadku realizacji pracy doktorskiej,
c) CV, 
d) informację o dotychczasowym dorobku naukowym,
e) oświadczenie o stanie zaawansowania badań, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego,
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w postępowaniu.

7. Z  osobą,  której  przyznano  stypendium,  zawierana  jest  umowa  o  jego  realizację  z  dotacji  na
finansowanie  działalności  służących  rozwojowi  młodych  naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich,  wg  wzoru  podanego  w załączniku  nr  5  do  Regulaminu.  Umowę  ze  strony  PŁ
podpisuje Dziekan.

8. Stypendium wypłacane jest przez okres maksymalnie 8 miesięcy w danym roku kalendarzowym 
w ratach miesięcznych, z płatnością na koniec każdego miesiąca.

9. Po  przedłożeniu  do  recenzji  pracy  stanowiącej  podstawę  nadania  stopnia  doktora,  dla  którego
otrzymania zostało przyznane stypendium, przed upływem terminu na który je przyznano, wypłata
stypendium zostaje automatycznie zakończona.

10. We  wszystkich  formach  upublicznienia  wyników  badań  należy  zamieścić  informację  
o finansowaniu z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej
(załącznik nr 6).

III. Granty wewnętrzne i dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych

§5
1. Celem przyznania grantu wewnętrznego jest pomoc w realizacji projektu badawczego stanowiącego

podstawę nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

2. Wysokość grantu wewnętrznego, o którym mowa w §1, określana jest corocznie przez Dziekana
Wydziału, po zasięgnięciu opinii Komisji i uwzględnieniu przyznanych środków finansowych na
poziomie nie niższym niż 3 000 zł. 

3. Wysokość  funduszy  przeznaczona  na  dofinasowanie  udziału  w  konferencjach  naukowych,  
o których mowa w §1, określana jest przez Dziekana Wydziału, po zasięgnięciu opinii Komisji  
i uwzględnieniu przyznanych środków finansowych.

4. O granty  wewnętrzne  z  Funduszu  Młodych  Naukowców mogą  ubiegać  się  młodzi  pracownicy
Wydziału Chemicznego, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy oraz
uczestnicy Studiów Doktoranckich.

5. O dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych z Funduszu Młodych Naukowców mogą
ubiegać  się  młodzi  pracownicy  Wydziału  Chemicznego,  dla  których  Politechnika  Łódzka  jest
podstawowym  miejscem  pracy,  uczestnicy  Studiów  Doktoranckich  oraz  studenci  Wydziału
Chemicznego.

6. Ubiegający się o granty wewnętrzne i/lub o dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych 
z Funduszu Młodych Naukowców nie mogą w roku składania wniosku ukończyć więcej niż 35 lat 
i muszą wykazać się aktywnym wkładem w prace badawcze PŁ.
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7. Kandydaci ubiegający się o grant wewnętrzy składają podanie wraz z formularzem zgłoszeniowym,
według wzoru podanego w załącznikach nr 1 i 2 oraz kosztorys wg załącznika nr 3 do Regulaminu,
podpisane przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału.

8. Kierownik jednostki organizacyjnej  Wydziału wyraża zgodę na realizację projektu badawczego  
i zobowiązuje się do nadzorowania postępów i terminów realizacji planu projektu. 

9. Z osobą, której przyznano grant wewnętrzny, zawierana jest  umowa o jego realizację z dotacji na
finansowanie  działalności  służących  rozwojowi  młodych  naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich, wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do Regulaminu. 
Umowę ze strony PŁ podpisuje Dziekan.

10. Środki finansowe na realizację  grantu wewnętrznego przekazywane są najpóźniej  do 60 dni po
podpisaniu umowy.

11. Kandydaci  ubiegający  się  o  dofinansowanie  udziału  w  konferencji  naukowej  składają  wniosek
według wzoru podanego w załączniku nr 4 do Regulaminu.

12. Dofinansowanie  udziału  w  konferencji  naukowej  przekazywane  jest  po  przedstawieniu
udokumentowanych kosztów uczestnictwa w konferencji.

13. We  wszystkich  formach  upublicznienia  wyników  badań  zamieścić  informację  o  finansowaniu  
z Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej (załącznik nr 6).

IV. Postanowienia wspólne

§ 6
1. Sprawozdanie  finansowe  z  realizacji  grantu  należy  złożyć  do  31  stycznia  następnego  roku

kalendarzowego.  W  tym  samym  terminie  beneficjenci  grantów  i  stypendiów  przedkładają
Dziekanowi  zwięzłe  (maksymalnie  500  słów)  sprawozdanie  merytoryczne  z  przeprowadzonych
badań zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora lub kierownika wydziałowej jednostki
organizacyjnej. W sprawozdaniu powinny zostać ujęte znaczące osiągnięcia badawcze, dokonane w
trakcie  pobierania  stypendium  i/lub  realizacji  grantu,  tj.  m.in.  publikacje  w  znaczących
periodykach,  wystąpienia  na  znaczących  w  danym  obszarze  badawczym,  konferencjach  
i  sympozjach  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  konferencji  międzynarodowych),  wydane
monografie, zgłoszone wnioski o ochronę prawną opracowanych rozwiązań.

IV. Postanowienia końcowe

§7
1. Stypendium lub grant wewnętrzny jest przyznawane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy podane na wstępie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Wydziału.
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